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Spillets formål:
Vær den første spiller, der får 4 på stribe  
med dine egne brikker – lodret, vandret  
eller diagonalt.

Indhold:
• Spillegitter med bakker
• 21 gule brikker
• 21 røde brikker

Hvis bakkerne ikke 
sidder på spillegitteret:
Sæt den ene bakke fast på gitteret 
ved at indsætte de 2 knopper på 
bakkekanten i hakkerne nær bunden 
af hver søjle. Gør det samme for den 
anden bakke (figur 1 viser, hvordan 
det samlede gitter skal se ud).

Forberedelser:
Fold de 2 bakker ud, og sørg for, at skinnen sidder i midten af gitteret. 
Åbn lågene i toppen af hver søjle, og put brikkerne ind i søjlerne på siden 
af gitteret: gule på den ene side, røde på den anden  
(figur 1 viser spillet sat op).

Sådan spiller I:
Placér gitteret mellem spillerne. Beslut, hvem der starter. I skiftes herefter 
til at putte en brik i. Når det er din tur, skal du tage en brik i din farve 
ud af siden på søjlen og putte den ned i en åbning i gitteret. 

Sådan vinder du:
Den spiller, der først får 4 på stribe med sine egne brikker – lodret, 
vandret eller diagonalt – vinder. Spil igen, hvis det bliver uafgjort.

Hvis I vil spille igen:
Skub skinnen til side for at få brikkerne ud, og skub den så tilbage til 
midten af gitteret. Put brikkerne tilbage i søjlerne på siden af gitteret.

Opbevaring:
Put brikkerne tilbage i søjlerne på siden af gitteret, og luk lågene i  
toppen af hver søjle. Fold bakkerne op. 

Figur 1

Låg      Gitter               Søjle

Hak           Knop    Bakke     Skinne
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